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PLÁN  PREVENCIE  A  STAROSTLIVOSTI  O  KLIENTOV  V CSS – LÚČ, Pruské, 
počas ohrozenia nákazou COVID 19 

 
AKTUALIZÁCIA č.9 – III. fáza uvoľňovania opatrení v sociálnych službách 

Úplné znenie I., II. a III. fázy 
 
Začiatok účinnosti - 15.06.2020 

 
V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 a s tým súvisiace postupné 
uvoľňovanie prijatých opatrení je možné pristúpiť k ich zmierňovaniu aj v oblasti sociálnych služieb. 
Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz so začiatkom od 3. júna 2020. Začiatok každej nasledujúcej 
fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované a bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej 
situácie. 
 Realizácia plánu uvoľňovania opatrení je priamo závislá od vývoja epidemiologickej situácie, od jednotlivých 
rozhodnutí krízového štábu, hlavného hygienika SR a od priebehu realizácie predchádzajúcej fázy. Preto sa tento 
plán môže podľa aktuálnej situácie výskytu nákazy Covid 19, hocikedy zmeniť. 
 

Článok I. 
Opatrenia v otváraní sociálnych služieb 

 
A) 
Umožnenie návštev u klientov CSS – LÚČ vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, MIMO IZIEB KLIENTOV 
 
---1. realizácia návštev je možná už od 03.06.2020, v prvom rade vo vonkajšom priestore areálu CSS – LÚČ. 
V tomto prípade je povolený počet návštev max. 10, t.j., desiati klienti môžu mať naraz v rovnakom čase návštevu 
a pohybovať sa po vonkajšom prostredí areálu CSS – LÚČ. 
V prípade nepriazne počasia bude návšteva možná v návštevnej miestnosti, ale len jeden klient so svojimi dvomi 
osobami zo strany príbuzných. Preto je vhodné, aby návštevy vopred telefonicky oznámili, kedy majú v úmysle 
prísť. V prípade nepriaznivej predpovede počasia, bude personál CSS – LÚČ, záujemcov o návštevu usmerňovať, 
v akom čase a termíne bude vhodné, aby prišli, lebo kapacita návštevných miestnosti v CSS – LÚČ je obmedzená. 
Návštevné miestnosti sú v CSS – LÚČ dve. Takže v tom istom čase môžu mať dvaja chodiaci klienti návštevu. 
Čas vyhradený na návštevu bude max. jedna hodina. Po návšteve bude treba nechať návštevnú miestnosť voľnú 30 
minút. Za tento čas personál CSS – LÚČ vykoná dezinfekciu priestoru a až potom môže prísť ďalší klient s ďalšou 
návštevou na max.jednu hodinu. 
Tel.č. na zdravotný úsek, za účelom dohodnutia si času a termínu návštevy: 0901 918 552, 042/444 16 80 
 
---2. V II.fáze uvoľňovania opatrení, čo je od 08.06.2020, je možná návšteva aj v izbe mobilného klienta, ale 
len ak klient obýva izbu sám. 
Klienti pripútaní na lôžko môžu mať návštevu tiež vo svojej izbe. 
V obidvoch prípadoch treba dodržať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia, ako použitie ochranných 
pomôcok a po návšteve dôkladná dezinfekcia plôch a kľučiek v izbe 
 
---3. priestor návštevnej miestnosti musí byť po návšteve taktiež dezinfikovaný – stoly, stoličky, dotykové plochy, 
kľučky. Okrem toho po každej návšteve treba miestnosť vyvetrať a dezinfikovať priestor germicídnym žiaričom 
 
---4. skríning návštev – meranie TT, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy, zisťovanie karantény a cestovateľskej 
anamnézy sú povinné vykonať u každej osoby, ktorá príde na návštevu. Tieto úkony bude vykonávať zdravotný 
personál. Každá osoba, ktorá príde na návštevu, vyplní Čestné prehlásenie, ktoré má formu dotazníka a 
týka sa zistenia údajov o prípadnej infekcii covid 19. (Príloha č.1 tohto dokumentu) 



 
Okrem toho si návšteva prečíta poučenie o ochrane osobných údajov, ktoré vyplnením dotazníka poskytla. 
(Príloha č.2 tohto dokumentu) 
TT návštevy musí byť normálna t.j. do 36,9 C. Nameranie TT od 37,0 C a viac znamená, že návšteve 
nebude umožnený vstup do zariadenia a kontakt s klientom. 
 
B) 
Umožnenie klientom krátkodobé opustenie priestorov CSS – LÚČ, počas dňa, s pohybom mimo uzavretých 
priestorov s vysokou koncentráciou osôb 
 
---1. V CSS – LÚČ je od 03.06.2020 umožnené klientom krátkodobé opustenie areálu max. na 60 min. Každá 
vychádzka klienta alebo klientov musí byť realizovaná v sprievode zamestnanca CSS – LÚČ. Počas jednej 
vychádzky môže byť v skupine max.5 klientov. Vychádzka sa bude realizovať MIMO uzavretých priestorov, 
nákup.centier, veľkých obchodov, kde je sústredených veľa osôb v jednom priestore. 
 
---2. Individuálne krátkodobé opustenie CSS – LÚČ počas dňa, ako aj dĺžka opustenia, je tiež možná, ale na 
základe individuálneho prístupu ku klientovi. Tento súhlas na individuálne opustenie CSS – LÚČ vykoná 
zdravotný personál tak, ako tomu bolo pred koronakrízou. 
 
---3. Klienti musia byť poučení, že v rámci samostatného krátkodobého opustenia zariadenia, nemôžu vstupovať 
do uzavretých priestorov s vyššou koncentráciou osôb – obchod.centrá, veľké obchody. Toto neplatí v prípade 
priestorov lekárskych vyšetrení. 
 
---4. Pri akomkoľvek krátkodobom opustení priestorov zariadenia klientami aj zamestnancami, je potrebné 
používať ochranné pomôcky, rúška a rukavice. 
 
---5. Pri návrate klientov do zariadenia, je potrebná dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy. 
 
 
C) 
Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho 
osobnú účasť 
 
---1. Lekárske vyšetrenia a vybavenie úradných záležitostí je v prvej fáze, t.j. od 03.06.2020, možné absolvovať 
len v sprievode zamestnanca CSS – LÚČ a to len v prvej fáze uvoľňovania opatrení.  
 
V druhej fáze, ktorá začne od 08.06., je možné, aby klient, ktorý má tieto schopnosti, absolvoval lekár.vyš.aj 
úradné záležitosti sám, bez doprovodu. 
 
 
D) 
Povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikér, kaderník, holič...), v priestoroch CSS – LÚČ, je 
povolené už od 03.06.2020, t.j.od prvej fázy uvoľňovania opatrení 
 
E) 
Umožnenie vykonania revízií v CSS – LÚČ, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a nevykonávajú sa na izbách 
klientov je povolené už od 03.06.2020, t.j.od prvej fázy uvoľňovania opatrení 
 
 
 
 
 
 
 



 
F) 
Hygienicko-epidemiologické opatrenia, ktoré naďalej treba dodržiavať 
 

- Používanie OOPP zamestnancami aj klientmi, ak je to u klientov, vzhľadom na ich zdravotný stav možné 
- Používanie OOPP aj osobami ako pedikér, kaderník...atď..., ktorí prídu do zariadenia poskytnúť našim 

klientom svoje služby. Počas poskytovania týchto služieb musí mať ochranu tváre aj externá osoba, aj 
klient 

- Zvýšené čistenie priestorov a ich dezinfekcia naďalej ostáva, vedie sa o nej príslušná dokumentácia 
- Ranný filter – meranie TT, zabezpečenie hygieny pri vstupe do budovy – dezinfekcia rúk, pravidelné 

sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov združujúcich sa v CSS – LÚČ, so zameraním na 
príznaky respiračného ochorenia (zvýš.TT, kašeľ, sekrécia z nosa) 

- TT si bude každý zamestnanec, pred príchodom na pracovisko, merať sám a hodnotu TT napíše po 
príchode do budovy CSS – LÚČ, do určeného formulára, ktorý sme používali doteraz 

- Každej cudzej osobe, ktorá vkročí do CSS – LÚČ, bude merať TT určený zamestnanec CSS - LÚČ 
a zapíše jej hodnotu do príslušného formulára 

- V priestoroch CSS – LÚČ je potrebné zabezpečiť časté vetranie aj dezinfekciu priestorov germicídnymi 
žiaričmi alebo ionizátormi určenými na dezinfekciu priestorov 

- Každý zamestnanec je povinný informovať svojho zamestnávateľa, že sa v jeho okolí vyskytol človek 
s ochorením Covid 19 a nenastúpiť do práce. Potom kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a plniť 
pokyny ošetrujúceho lekára 

- Každý zamestnanec, ktorý má zvýš.TT 37,0 C a viac, príp.aj príznaky respiračného ochorenia, musí 
ostať 48 h doma a potom postupovať na základe pokynov svojho ošetrujúceho lekára 

 
G) 
Rámcové podmienky pre návrat klientov celoročných pobytových foriem zariadení sociál.starostlivosti 
podmienených odkázanosťou, pre prijímanie nových klientov a pre presun klientov medzi ZSS s celoročnou 
pobytovou formou 
 
---1. Klienti, ktorým bola prerušená poskytovaná sociál.služba celoročnou pobytovou formou a po túto dobu 
prerušenia boli v domácom prostredí a klientom presúvaným z iného zariadenia sa môže začať poskytovať služba 
v zariadení.  
 
---2. Tieto osoby budú najprv umiestnené do obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od 
ostatných klientov, na dobu minimálne 14 dní. 
V III. Fáze uvoľňovania opatrení, t.j. od 15.06.2020, už nemusia byť klienti, ktorým bola prerušená 
poskytovaná sociál.služba, NEMUSIA byť po návrate do zariadenia, 14 dní izolovaní od ostatných klientov. 
V tomto prípade bude treba ČESTNÉ PREHLÁSENIE zákonného zástupcu/opatrovníka, príbuzného, že 
zabezpečuje všetky potrebné opatrenia počas pobytu klienta v domácnosti a pri preprave zo zariadenia a do 
zariadenia. Vzor Čestného prehlásenia je v prílohe č.3 tohto dokumentu.  
 
---3. Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby. Novým klientom sa bude 
poskytovať sociál.služba v zariadení. Noví klienti budú umiestnení do obytnej miestnosti vytvorenej na účel 
preventívneho oddelenia od ostatných klientov, na dobu minimálne 14 dní. 
V prípade nového klienta bude treba POTVRDENIE LEKÁRA O BEZINFEKČNOSTI a ČESTNÉ 
PREHLÁSENIE zákonného zástupcu/opatrovníka, príbuzného, že klient ani osoby v jeho blízkosti, 
nevykazujú žiadne príznaky ochorenia Covid 19 a ani neboli v kontakte s takou osobou a ich cestovateľská 
anamnéza je negatívna. V čestnom prehlásení  musí byť aj to, že zákonný zástupca/opatrovník, alebo 
príbuzní klienta, zabezpečujú všetky potrebné opatrenia počas pobytu klienta v domácnosti a pri preprave 
zo zariadenia a do zariadenia. Vzor Čestného prehlásenia je v prílohe č.3 tohto dokumentu. 
V rámci protiepidemiologických opatrení je potrebné, aby nového klienta sprevádzala len jedna osoba, 
ktorá je povinná použiť ochranné pomôcky=rúško a rukavice, a pri vstupe do zariadenia si odezinfikovať 
ruky, resp.rukavice na rukách. Vstupujúcim do zariadenia bude odmeraná TT. 



V prípade, že bude nameraná TT 37,00 C a viac, alebo bude osoba vykazovať akékoľvek príznaky 
respiračného ochorenia, NEMôŽE taká osoba vstúpiť do CSS – LÚČ. Musí sa vrátiť do domáceho 
prostredia a ďalší vstup do CSS – LÚČ zrealizovať najskôr o týždeň, keď nebude mať zvýš.TT a bude mať 
aktuálne potvrdenie od lekára o bezinfekčnosti. 
 
H) 
V III.fáze uvoľňovania opatrení, t.j. od 15.06.2020, sa umožňuje opustenie CSS – LÚČ na určitý čas 
z dôvodu pobytu doma počas víkendu a sviatkov. 
V tomto prípade bude treba ČESTNÉ PREHLÁSENIE zákonného zástupcu/opatrovníka, príbuzného, že 
zabezpečuje všetky potrebné opatrenia počas pobytu klienta v domácnosti a pri preprave zo zariadenia a do 
zariadenia. (príloha č.3 toto dokumentu) 
 
I) 
V III.fáze uvoľňovania opatrení, t.j. od 15.06.2020, sa umožňuje v CSS – LÚČ organizovať spoločné 
aktivity v malom množstve účastníkov, vrátane účasti na bohoslužbách a na športových podujatiach BEZ 
FYZICKÉHO KONTAKTU medzi účastníkmi a treba používať ochranné pomôcky – tvárovú rúšku 
a rukavice. Podujatia organizované v CSS – LÚČ, nemôžu byť s  účasťou rodinných príslušníkov a iných 
cudzích osôb. 
 
 

Článok II. 
Opatrenia v zmene uvoľňovania 

 
A) 
Uzavretie CSS – LÚČ alebo zmena režimových opatrení v prípade výskytu ochorenia Covid 19, v CSS – LÚČ 

- CSS – LÚČ v takomto prípade bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVaR SR a hlási 
podozrenie z ochorenia/nákazy miestnemu príslušnému RÚVZ 

- odbkrman@employment.gov.sk – hlásenie podľa prílohy 
- CSS – LÚČ ďalej postupuje podľa pokynov miestneho príslušného RÚVZ a MPSVaR SR 

 
B) 
Ostatné opatrenia v zmene uvoľňovania 

- Opatrenia sú vyhlasované príslušným orgánom (napr. hlavný hygienik SR, Krízový štáb, Vláda SR, 
RÚVZ) a realizue ich dotknutý subjekt – CSS – LÚČ a jeho zriaďovateľ 

- Opatrenia riadi MPSVaR SR prostredníctvom svojich usmernení a v prípade potreby ďalšími nástrojmi 
v rámci platnej legislatívy 

- Opatrenia a usmernenia budú záväzné pre všetky dotknuté subjekty 
 
 
Táto Aktualizácia č.9, RUŠÍ PLATNOSŤ Aktualizácie č.8, zo dňa 08.06.2020 
 
V Pruskom 15.06.2020 

 

Krízový štáb:  

Mgr. Zuzana Bartovičová  ............................................ 

Mgr. Ľudmila Jancovková  ............................................ 

Mgr. Jaroslava Mráziková  ............................................ 

Anna Košíková   ............................................ 

Jana Švančarová   ............................................ 



 

Príloha č.1 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRE NÁVŠTEVY V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

(odpoveď zakrúžkujte):  

Meno a priezvisko :   .................................................................................................  

Bol som poučený a zaväzujem sa dodržiavať Plán a režim návštev   ÁNO  NIE  

Bol som poučený o svojich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov a GDPR ÁNO  NIE  

 

Teplota : ……………. °C     Zmeral/a (podpis) : ............................................  

Teplota nad > 37,0°C            ÁNO  NIE  

Mám alebo som mal posledných 14 dní niektorý z nasledujúcich príznakov: suchý kašeľ, dýchavičnosť, zvýšenú 
teplotu, zimnicu, bolesť v krku, hlavy, bolesti svalov, hnačku alebo zvracanie  

ÁNO   NIE  

Bol som posledných 14 dní v zahraničí  

ÁNO  NIE  

Bol som posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia, je v karanténe alebo sa u tejto 
osoby objavili príznaky respiračného ochorenia alebo ochorenia COVID-19      

ÁNO  NIE  

Bol som testovaný, alebo som bol v kontakte s osobou testovanou na COVID s pozitívnym výsledkom   

          ÁNO  NIE 

Ak by sa najbližších 14 dni zmenila akákoľvek z odpovedí na ÁNO, som si vedomý svojej povinnosti oznámiť to na 

tel. č.____________________ alebo elektronicky na: cssluczdravot.usek@gmail.com   

ÁNO  NIE  

Ja dolupodpísaný/-á……………………………………………čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som poskytol/-a sú pravdivé. 

Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že som si plne vedomý vyššie uvedených zdravotných rizík, ktoré hrozia 

pri pobyte v tomto zariadení a o ktorých som bol vopred dôkladne informovaný.  

Som si vedomý/-á právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov v mojom čestnom vyhlásení, 

najmä som si vedomý/-á, že svojim konaním môžem naplniť niektorú zo skutkových podstát trestných činov 

ohrozujúcich život a zdravie (§ 163 a § 164 Trestného zákona - Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, 

spáchanej priamym úmyslom, alebo formou nedbanlivosti).“ 

 

Dátum: …………………………      Podpis 

 

 

 



 

Príloha č.2 

 

 

Poučenie GDPR COVID-19  (ochrana osobných údajov) 

 

V súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. Zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákonom č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, zákonom 448/2008 o sociálnych službách a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov získava naše zariadenie 

 

Centrum sociálnych služieb – LÚČ, 018 52  Pruské č. 399 
 
 
 
 

osobné údaje dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu: 
- meno, priezvisko 
- deň a čas návštevy 
- údaje o zdravotnom stave a telesnej teplote 
- údaje o cestovateľskej anamnéze 

 
Údaje sú spracovávané na dobu nevyhnutnú na vyhodnotenie rizika šírenia nákazy COVID-19 a uchovávané 
maximálne po dobu nasledujúcich 21 dní. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.3 

 

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze klienta a osôb, s ktorými 
je v styku 

 
Meno a priezvisko klienta: 
 
 
Dátum narodenia: 
 
Adresa trvalého pobytu: 
 
 
Meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby/zákonného zástupcu klienta, označeného vyššie:  
 
 
.............................................................................................................  
 
Čestne vyhlasujem, že sa u mňa aj u vyššie uvedeného klienta neprejavili za obdobie posledných 14 dní 
príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata 
čuchu alebo chuti....) a ja aj klient nežije v domácnosti s osobou chorou na COVID 19, alebo pododzrivou 
z ochorenia COVID 19, ani som nebol ani klient nebol s takouto osobou v kontakte. 
 
Ďalej čestne vyhlasujem, že v mojej aj klientovej rodine, s ktorou je v styku, nie je žiadny príslušník rodiny 
v karanténe v súvislosti s týmto ochorením a zároveň v tomto období nevycestoval žiadny príslušník rodiny 
do krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid 19. 
Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý (á), že by som sa 
dopustil (a) priestupku podľa § 56 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Ďalej čestne vyhlasujem, že počas celého pobytu klienta v mojom súkromí, som dohliadal (a) na 
dodržiavanie základných protiepidemiologických pravidiel a realizoval (a) som základné 
protiepidemiologické pravidlá, ako sú zvýšená hygiena priestorov, plôch, kľučiek, zvýšená hygiena rúk 
a používanie ochranných pomôcok v priestoroch, kde sa zdržiava viac ľudí. To isté som dodržiaval (a) aj pri 
preprave klienta zo zariadenia aj do zariadenia. 
 
 
V.............................................. 
 
Dňa.............................. 
 
 
 
 
.................................................................. 
Podpis klienta/ sprevádzajúcej osoby/ 
zákonného zástupcu klienta* *Nehodiace sa preškrtne 


